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Άρθρο 1

Παρακράτηση φόρου

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προτείνεται η θέσπιση 
ενός νέου, απλουστευμένου συστήματος υπολογισμού του 
φόρου, που παρακρατείτοι κατα την καταβολή μισθών, 
συντάξεων και άλλων πρόσθετων παροχών, που καταβάλ
λονται στους δικαιούχους μισθωτούς ή συνταξιούχους.

Ειδικότερα:
Με την περίπτωση α' της nap. 1 αυτού του άρθρου 

προτείνεται η θέσπιση νέας μεθόδου υπολογισμού του 
φόρου που παρακρατείτοι κατά την καταβολή των μισθών 
και των συντάξεων.

Η μέθοδος αυτή αποτελεί έναν επαναστατικά απλου- 
στευμένο τρόπο υπολογισμού του φόρου μισθωτών υπηρε
σιών, διευκολύνει τους εργοδότες στον υπολογισμό του 
παρακρατούμενου φόρου αλλά και τους εργαζομένους, οι 
οποίοι έχουν τη δυνατότητα ελέγχου της ορθότητας του 
φόρου, που παρακρατούν οι εργοδότες.

Με την περίπτωση β' της παραγρ. 1 αυτού του άρθρου 
καθιερώνεται ένας συντελεστής υπολογισμού του φόρου, 
που παρακρατείτοι κατά την καταβολή των ημερομισθίων 
στους δικαιούχους. Ταυτοχρονως, αυξάνεται στις 6.000 δρχ. 
από 2.500 δρχ., που ίσχυε το κατώτερο ποσό ημερομισθίου 
για το οποίο δεν παρακρατείτοι φόρος και μειώνεται στο 
3% από 8% που ίσχυε, ο ανώτατος συντελεστής υπολο
γισμού του φόρου, που παρακρατειται από ημερομίσθια.

Με τις περιπτώσεις γ' και δ' της παρ. 1 αυτού του άρθρου 
μειώνεται στο 15% από 20% που ίσχυε, ο συντελεστής 
υπολογισμού του φόρου, που παρακρατείτοι από τις 
πρόσθετες αμοιβές και τα αναδρομικά που καταβάλλονται 
στους εργαζομένους.

Με την περίπτωση ε' της nap. 1 αυτού του άρθρου 
νομιμοποιείται ο μέχρι σήμερα ισχύων ατύπως συντελεστής 
5% για τον υπολογισμό του φόρου, που παρακρατειται κατά 
την καταβολή συντάξεων ή άλλων παροχών, που έχουν τα 
εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος και καταβάλλο
νται από ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλλο- 
βοή θείας.

2. Με πς διατάξεις της παραγρ. 2 αυτού του άρθρου 
καθορίζεται συντελεστής 15% για τον υπολογισμό του 
φόρου, που παρακρατειται από πς αμοιβές και τα ποσοστά 
των διοικητικών συμβούλων, πς εκτός από το μισθό αμοιβές 
και ποσοστά των διευθυντών και διαχειριστών ανώνυμων 
εταιριών, καθώς και τα κέρδη των ανώνυμων εταιριών, που 
διανέμονται με τη μορφή μετρητών στο εργατουπαλληλικό 
προσωπικό τους.

Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία για τη φορολογική 
ελάφρυνση των δικαιούχων.

3. Με πς διατάξεις της παρ. 3 αυτού του άρθρου γίνεται 
παραπομπή σπς διατάξεις:

α) των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955,
ch οποίες καθορίζουν την έννοιο των παιδιών που
θεωρείται όπ βαρύνουν το φορολογούμενο.

β) των παρ. 10 έως 19 του άρθρου 29 του ίδιου 
νομοθετήματος, οι οποίες καθορίζουν την απόδοση του 
φόρου κινητών αξιών
γ) των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 43, καθώς 
και του άρθρου 44 του ίδιου νομοθετήματος, οι οποίες 
καθορίζουν την απόδοση του φόρου, που παρακρατειται 
απά μισθούς και συντάξεις.

4. Με πς διατάξεις της παραγρ. 4 αυτού του άρθρου 
καταργούνται α διατάξεις:

α) της παραγρ. 1 του άρθρου 43 του ν.δ. 3323/1955, 
α οποίες καθορίζουν διαφορετικά τον υπολογισμό του 
ιφόρου που παρακρατειται από μισθούς και από συντά
ξεις.
Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία λόγω της κατά τα 
ανωτέρω εισαγωγής νέας μεθόδου υπολογισμού του. 
β) των παραγρ. 3 και 4 του άρθρου 9 του ν.δ. 3323/1955, 
α οποίες καθορίζουν διαφορετικά τον υπολογισμό του 
φόρου που παρακρατειται από πς αμοιβές του ιπτάμενου 
προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας, καθώς και των 
αξιωματικών, που παρέχουν υπηρεσίες σε εμπορικά 
πλοία.
Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία λόγω των φορολο
γικών ελαφρύνσεων, που θεσπίζονται με πς διατάξεις 
αυτού του άρθρου, την ανάγκη εφαρμογής της συνταγ
ματικής επιταγής για ανάλογη συμμετοχή στα κοινά 
βάρη, αλλά και τον υπολογισμό του φόρου με βάση την 
προσωπική και οικογενειακή κατάσταση των μισθωτών 
και των συνταξιούχων.

5. Με πς διατάξεις της παραγρ. 5 αυτού του άρθρου 
ορίζεται η έναρξη ισχύος του, ώστε ot δικαιούχοι να 
καρπωθούν εγκαίρως πς φορολογικές ελαφρύνσεις, που 
συνεπάγονται αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματός του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Άρθρα 2 έως 6

1. Με πς διατάξεις των άρθρων 2 έως και 6 αυτού του 
νομοσχεδίου, προτείνεται η επιβολή έκτακτης εισφοράς στα 
φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, που είναι κύρια ή 
επικαρπωτές οικοδομημένου ακινήτου, ανεξάρτητα από το 
μόνιμο ή το προσωρινό του υπάρχοντος οικοδομήματος.

Η επιβολή αυτής της έκτακτης εισφοράς είναι αναγκαία 
για την επιτυχία της οικονομικής πολιτικής της Κυβερνή- 
σεως, καθόσον δεν επιτρέπεται όπως πς θυσίες, για την 
εξυγίανση και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, να 
πς φέρουν μόνον οι μισθωτοί και οι συνταξιούχου

Ως βάση για τον υπολογισμό αυτής της έκτακτης 
εισφοράς λαμβάνεται η φωτιζόμενη επιφάνεια του ακινήτου, 
καθώς και η χρήση του ως κατοικίας, γραφείου, καταστή
ματος, αποθήκης κΛπ., κριτήρια που εξωτερικεύουν με 
ασφαλή τρόπο τη φοροδοπκή δυναμικότητα εκείνου, που 
βαρύνεται με την καταβολή της (άρθρο 2).

2. Κατά τον υπολογισμό της η έκτακτη εισφορά θα 
κλιμακώνεται, περαιτέρω, ανάλογα με την επιφάνεια του 
ακινήτου κα θα επιβαρύνει όσους έχουν μεγάλα ακίνητα. 
Προτείνεται μάλιστα η προσαύξησή της όταν επιβάλλεται 
σε ακίνητα, που βρίσκονται σε περιοχές, που διακρίνσνται 
απά χαρακτηρισπκώς αυξημένη, ανά τετρ. μέτρο, αντικει
μενική αξία.

Ανπθέτως, προτείνεται η μείωσή της κατά 50%, όταν 
πρόκειται για οικοδομήματα, που βρίσκονται σε περιοχές 
με πληθυσμό από 801 έως 10.000 κατοίκους (άρθρο 3).
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3. Από την ως άνω έκτακτη εισφορά εξαιρούνται το 
ακίνητο, που βρίσκονται σας κτηματικές περιφέρειες κοι
νοτήτων με πληθυσμό μέχρι 800 κατοίκους.

Επίσης εξαιρούνται τα οικοδομήματα, που χρησιμοποιού
νται από ξενοδοχειακές, βιοτεχνικές, βιομηχανικές, μεταλ
λευτικές και λατομικές επιχειρήσεις, για να μην επιβαρυνθεί 
το κόστος παραγωγής (άρθρο 4).

4. Η κατά τα ανωτέρω έκτακτη εισφορά προτείνεται να 
καταβληθεί σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, από τις οποίες η 
πρώτη μέσα στον μήνα Μάιο και η δεύτερη μέσα στο μήνα 
Νοέμβριο του 1992.

Για την αποτελεσματική είσπραξη της εισφοράς προβλέ- 
πεται η διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε περί
πτωση μη καταβολής της. Επίσης προβλέπεται ότι η τυχόν 
άσκηση ένδικων μέσων δεν αναστέλλει την υποχρέωση 
καταβολής της εισφοράς ή τη διακοπή του ηλεκτρικού 
ρεύματος.

Επίσης στο ίδιο άρθρο 5 προβλέπεται όπ υπόχρεος για 
καταβολή της εισφοράς είναι ο καταναλωτής του ηλεκτρικού 
ρεύματος.

Εάν ο καταναλωτής δεν είναι ο ίδιος με τον βαρυνόμενον 
ιδιοκτήτη, τότε δημιουργείται δικαίωμα παρακράτησης του 
ποσού της εισφοράς από τα καταβαλλόμενα μισθώματα. Το 
ποσό της εισφοράς δεν μπορεί να εκπεσθεί από τα 
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων ή από το φορολογητέο 
εισόδημα των φυσικών προσώπων (άρθρο 5).

Τέλος, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικο
νομικών να καθορίζει με αποφάσεις του, που δημοσιεύονται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα θέματα της διαδι
κασίας καταβολής της ως άνω έκτακτης εισφοράς, καθώς 
και κάθε άλλη διαδικαστική λεπτομέρεια, που απαιτείται για 
την εφαρμογή των άρθρων, που προβλέπουν την επιβολή 
αυτής της εισφοράς (άρθρο 6).

Άρθρο 7

Επεκτείνεται κατά το ήμισυ από 1.1.92 και στο ακέραιο 
από 1.1.93 η ειδική αποζημίωση για πρόσθετη εργασία, που 
είχε χορηγηθεί στους μόνιμους υπαλλήλους ορισμένων 
κλάδων του Δημοσίου, ή ν.π.δ.δ., σ' όλους τους υπαλλήλους 
του Δημοσίου, των ο.τ.α. και των άλλων ν.π.δ.δ. ανεξάρ
τητα με τη σχέση εργασίας, που υπηρετούν, με εξαίρεση 
τους ωρομισθίους δηλ. σε όλους τους υπαλλήλους που 
αμείβονται με πς διατάξεις των νόμων 1505/19Β4 και 
1876/1993.

Σκοπός της χορήγησης της παραπάνω ειδικής αποζη
μίωσης είναι α) η αύξηση της παραγωγικότητας των 
υπαλλήλων, αφού προϋπόθεση για την καταβολή της είναι 
η παροχή πρόσθετης εργασίας και β) η, κατά το δυνατόν, 
άρση της διαμορφωθεισας ανισότητας μεταξύ των υπαλλή
λων των διαφόρων υπουργείων, ν.π.δ.δ. και ο.τ.α..

Άρθρο 8

Παρίσταται ανάγκη αύξησης της ημερήσιας εκτός έδρας 
αποζημίωσης των μετακινούμενων γιο εκτέλεση υπηρεσίας 
δικαστικών λειτουργών, πολιτικών υπαλλήλων καί στρατιω
τικών εν γένει ως εξής:

α) Γ ια όσους προσκομίζουν δελπα παροχής υπηρεσιών, 
αποκλειστικά και μόνο, ξενοδοχείων από 5.000 δρχ. σε
8.000 δρχ.
β) Για όσους προσκομίζουν αποδείξεις ενοικιαζόμενων 
δωματίων, ξενωνων, στρατιωτικών λεσχών κ.λπ. από 
3.500 σε 6.000 δρχ. και 
γ) Για τους λοιπούς από 3.000 σε 4.000 δρχ.

Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία εν όψει των σημερινών 
πραγματικών αναγκών, και θα αναπροσαρμόζεται του λοιπού

με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Αθήνα, 20 Φεβρουάριου 1992 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Άρθρο 1

Πραρακράτηση φόρου

1. Στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ο φόρος 
παρακρατείται από εκείνον, που απασχολεί κατά σύστημα 
έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό είτε καταβάλλει συντά
ξεις, επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή. Η παρακράτηση 
ενεργειται κατά την καταβολή και ο φόρος υπολογίζεται 
ως εξής:

α) Στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, τους συντα
ξιούχους και τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι 
παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω 
από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης 
εργασίας αορίστου χρόνου, μετά από προηγούμενη ανα
γωγή μισθού ή της σύνταξης ή του ημερομισθίου ή της 
αμοιβής, που ορίζεται με άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό 
εισόδημα, με συντελεστή στο καθαρό μηνιαίο ποσό, ως 
εξής:

Ετήσιο καθαρό εισόδημα Συντελεστής
(σε δραχμές) φόρου %

Μέχρι 1.600.000 0%
Από 1.600.001- 2.000.000 2%
Από 2.000.001- 2.500.000 3%
Από 2.500.001- 3.000.000 4,5%
Από 3.000.001- 3.500.000 6%
Από 3.500.001- 4.500.000 8%
Από 4.500.001- 5.500.000 12%
Από 5.500.001- 7.000.000 16%
Από 7.000.001- 10.000.000 20%
Από 10.000.001- 15.000.000 24%
Από 15.000.001- και πάνω 30%

Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τους mo 
πάνω συντελεστές μειώνεται ως εξής: 

αα) για το σύζυγο με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), 
εφόσον δεν τον βαρύνουν παιδιά,

ββ) για τον φορολογούμενο που είναι έγγαμος ή άγαμος 
ή χήρος ή διαζευγμένος στον οποίο έχει ανατεθεί επιμέλεια 
τέκνων, με τα ακόλουθα ποσοσστά:

- δεκαπέντε τοις εκατό (15%) όταν βαρύνεται με ένα 
παιδί,

- είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) όταν βαρύνεται με δύο 
παιδιά,

- σαράντα τοις εκατό (40%) όταν βαρύνεται με τρία 
παιδιά,

- πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) όταν βαρύνεται με 
τέσσερα παιδιά και πάνω,


